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INTRODUÇÃO: 

 
 A identificação de restos humanos é necessária para antropologia forense e física. Dentre os 
métodos de identificação, estimativas por meio de restos esqueléticos podem resultar em dados 
confiáveis de idade, sexo, raça e estatura do indivíduo (Baccino, Ubelaker e Zerilli, 1999). 
 Identificar um indivíduo que passou por decomposição avançada (esqueletização, 
desmembramento intencional, dentre outros), visando impedir/dificultar a identificação positiva é mais 
complexo do que identificar um individuo morto recentemente. Nesse sentido, os remanescentes 
esqueléticos, principalmente ossos pélvicos, ossos longos, vértebras, crânios, entre outros, mostram-
se úteis no processo da identificação (Singh, Chavali, 2011). 

Os questionamentos sobre estimativa de idade na morte (via judicial) baseiam-se nos processos 
de deposição, remodelação e reabsorção dos ossos, além disso, há diversos outros fatores que 
influenciam a morfologia esquelética, por exemplo, a genética, as patologias, o ambiente e a cultura 
(Corezo- Roma, Espinoza, 2014 e Sarajlic, Gradaščević, 2012). Sendo assim, a seleção de métodos 
adequados para estimar a idade precisa ser informada por dados específicos do método nas margens 
de erro de cada amostra-alvo (Corezo-Roma, Espinoza, 2014). 
 Além disso, a maioria dos métodos de estimativa de idade são baseados no reconhecimento de 
características esqueléticas, as quais são colocadas em um sistema de estágios ou escores, resultando 
em um intervalo de idade estimado (Villa, Lynnerup, 2014). 
 O estudo tem o objetivo de verificar a aplicabilidade da estimativa de idade com a metodologia 
de Suchey-Brook (1990) e Milenkovik et al.(2013) em uma amostra brasileira moderna. 

 
 
METODOLOGIA: 
   
  O presente projeto de pesquisa foi aprovado com o CAE 38522714.6.0000.5418. Trata-se de 
um estudo observacional analítico transversal. As análises morfológicas foram feitas por meio de 
fotografias da epífise medial da clavícula e da sínfise púbica, as quais foram catalogados com sexo, 
idade, ancestralidade e causa da morte conhecidos. As fotografias foram tiradas com câmera digital 
Canon® e com uso da escala n° 2 da ABFO. 
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Calibração 

  Foram utilizadas 20 fotografias de ossos provenientes de 10 esqueletos (10 superfícies das 
sínfises púbicas e 10 superfícies das epífises mediais da clavícula), buscando-se consenso entre quatro 
avaliadores e um avaliador, considerado padrão ouro. O padrão ouro foi o Dr. Alexandre Deitos que 
possui formação pericial e capacitação em Antropologia Forense pela Interpol e pela Polícia Federal. O 
grau de concordância foi avaliado pelo teste de Kappa de Cohen, considerando o nível de significância 
α = 0,05 com uso do programa estatístico IBM® SPSS® 25 Statistics. Os níveis de força de 

concordância medida pelo Kappa de Cohen foram interpretados conforme proposto por Landis & Koch 
(1977): quase perfeito (0,81–1,00),     substancial (0,61– 0,80), moderado (0,41–0,60), razoável (0,21–
0,40), leve (0,00–0,20) ou ruim (<0,01).  
  A metodologia qualitativa é de difícil execução e podem ocorrer inúmeras interpretações. Desta 
forma, considerou-se o grau de concordância mínimo para a continuação da pesquisa como razoável 
ou moderado.  
 
Amostra 

  De 320 esqueletos disponíveis no Biobanco, foram selecionadas apenas aqueles dentro da 
faixa etária estudada por Suchey-Brooks (1990) e Milenkovic et al. (2013), resultando em 55 esqueletos 
(55 clavículas e 55 sínfises púbicas).  
 
Análise das sínfises púbicas e epífises mediais da clavícula 
  As sínfises púbicas foram classificadas de acordo com Suchey-Brooks (1990), criando uma 
variável qualitativa nominal. Do mesmo modo, as superfícies das epífises mediais da clavícula foram 
classificadas pelo método proposto por Milenkovic et al. (2013). 
  Após a classificação das fases da amostra, houve a associação das fases com a idade da morte 
dos indivíduos e a determinação da compatibilidade deste estudo com os estudos de referência, ou 
seja, foi determinado se a fase escolhida no presente estudo é condizente com intervalo de idade que 
o autor de referência relata. Posteriormente foi realizado um teste qui-quadrado.  Foi utilizado o programa 
The Jamovi Project (2021) (Version 2.2) [Computer Software]. 

 
Metodologia das análises das sínfises púbicas 
  O método Suchey-Brooks (1990) para estimar idade classifica  a sínfise púbica em 6 fases, 
conforme a figura 1. 

 
Figura 1: Fases da sínfise púbica de Suchey-Brooks (1990). 

Fonte: Suchey-Brook (1990). 
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Metodologia das análises das sínfises das epífises mediais das clavículas 

  O método classifica 3 estágios de união epifisária da extremidade interna (medial) das 
clavículas, conforme quadro 1. 
 
 

Quadro 1: Sistema de pontuação trifásico de Milenkovic et al. (2013). 

Fonte: Milenkovic et al. (2013). 
 

RESULTADOS: 
 
  A amostra fotografada possui 15 esqueletos do sexo feminino com idade de 22 a 65 anos, a 
média das idades foi de 44.4 e a mediana de 40 anos. Já a amostra masculina possui 40 esqueletos 
com idade de 17 a 65 anos, a média de 37 e a mediana de 37. O teste de Shapiro-Wilk mostra 
homogeneidade e normalidade da amostra.  
 
Resultados da sínfise púbica  

  Os dados da compatibilidade da classificação mostraram que 2 amostras foram classificadas na 
fase 2 e ambas não foram compatíveis com o estudo original; 12 esqueletos foram classificados na fase 
3, sendo 10 compatíveis; 9 esqueletos foram classificados na fase 4 e 8 eram compatíveis; 30 
esqueletos foram classificados na fase 5 e 29 foram compatíveis; 2 esqueletos foram classificados na 
fase 6 e 1 foi compatível. Sendo assim, houve 48 amostras compatíveis e 7 incompatíveis. Vale ressaltar 
que a maior compatibilidade foi na 5 fase conforme a tabela 1.  
  A amostra feminina teve 14 acertos de 15 e o teste qui-quadrado apresentou um p-valor de 2.95, 
ou seja, a amostra feminina apresenta resultados significativos (p>0,05) em relação ao estudo de 
Suchey Brooks (1990). Já para a amostra masculina teve menor nível de acertos, 34 de 40, e o teste 
qui quadrado revelou um p valor de 0,003 que não é significativo (p<0,05) em relação ao estudo de 
Suchey-Brooks (1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Classificação Fotografia  Descrição 

Fase 0 Sem união 

 

Não união 

Fase 1 União ativa 

   

União parcial com quadro 
característico de floco 

epifisário 

Fase 2 União completa 

 

União completa com 
superfície articular convexa 
visível e margens obtusas 
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Tabela 1: Compatibilidade da sínfise púbica 

    
Compatibilidade da sínfise 

púbica 
  

Sexo 
Classificação da sínfise 

púbica 
NÃO SIM Total 

F 2 0 0 0 

 3 0 3 3 

 4 1 3 4 

 5 0 8 8 

 6 0 0 0 

 Total 1 14 15 

M 2 2 0 2 

 3 2 7 9 

 4 0 5 5 

 5 1 21 22 

 6 1 1 2 

 Total 6 34 40 

Total 2 2 0 2 

 3 2 10 12 

 4 1 8 9 

 5 1 29 30 

 6 1 1 2 

  Total 7 48 55 

 
Resultados da clavícula 

  A classificação da clavícula considerou 6 esqueletos na fase 1 e todos eram compatíveis com 
os intervalos etários estipulados pelos autores de referência. Além disso, considerou 49 esqueletos na 
fase 2 e 43 eram compatíveis. Sendo assim, houve a compatibilidade em 49 amostras do total de 55.   
Houve maior incompatibilidade no grupo masculino (35 acertos e 5 erros) do que no feminino (14 acertos 
e 1 erro), porém a amostra masculina é relativamente maior, conforme a tabela 2. 
  O teste qui-quadrado apresentou um p-valor de 0.782 para a amostra feminina e p-valor de 0.366 
para a amostra masculina. Ambos possuem p>0,05, o que demonstra a efetividade desta metodologia. 
Sendo assim, pode-se observar alta compatibilidade com o estudo de Milenkovic et al. (2013). 

 
Tabela 2: compatibilidade da clavícula 

    Compatibilidade da clavícula   

Sexo Classificação da clavícula  NÃO SIM Total 

F 1 0 1 1 

 2 1 13 14 

 Total 1 14 15 

M 1 0 5 5 

 2 5 30 35 

 Total 5 35 40 

Total 1 0 6 6 

 2 6 43 49 

  Total 6 49 55 

 

DISCUSSÃO: 
 
  O estudo mostrou que para a sínfise púbica a amostra feminina apresentou resultado satisfatório 
e pode apresentar relação (p>0,05) com o estudo de referência de Suchey-Brooks (1990) e amostra 
masculina não apresentou resultados satisfatórios por apresentar maior taxa de erro e p-valor < 0,05.  
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  Na avaliação da clavícula, as duas amostras (feminina e masculina) apresentaram resultados 
positivos (p>0,05) em relação ao estudo de referência de Milenkovic et al. (2013). 
  Na amostra feminina o mesmo indivíduo apresentou erro de classificação para sínfise púbica e 
para a clavícula, tendo uma idade maior do que a considerada pela pesquisadora. Tal indivíduo tem a 
idade da morte de 22 anos, porém na classificação apresentou caraterísticas de mais idade. As demais 
incompatibilidades não tiveram associação entre clavícula e sínfise púbica. 
  Além disso, algumas variáveis como o amplo intervalo de idade dos estudos de referência, 
principalmente o de Suchey-Brooks (1990), a metodologia de obtenção da amostra e a experiência do 
avaliador devem ser consideradas porque afetam diretamente os resultados do estudo. 
  Para análise preliminar da amostra brasileira, os resultados são promissores, mas não são 
suficientes porque novas faixas etárias devem ser ajustadas para uma amostra atual e brasileira, além 
de criar faixas mais estreitas e precisas.  
  Tais tipos de análises subjetivas ainda necessitam de mais precisão e para isso novos estudos 
precisam ser criados. Entretanto, as pesquisas para essas técnicas acabam ficando em segundo plano 
em comparação a técnicas de reconhecimento mais atuais e precisas (exemplo: DNA). 

 
 
CONCLUSÕES: 
   
  A pesquisa apresentou resultados positivos para a clavícula e sua relação com o estudo de 
Milenkovic et al. (2013) e parcialmente positivos para a sínfise púbica e Suchey-Brooks (1990), em 
razão de apenas a amostra feminina ter apresentado bons resultados. A presente pesquisa teve o 
objetivo de estudar a aplicabilidade das metodologias de Milenkovic et al. (2013) e Suchey-Brooks 
(1990) em amostra brasileira, mas não pode ser considerada suficiente, porque novos estudos devem 
ser abordados em relação ao assunto para maior precisão. 
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